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Θέμα: Ανάθεση επίβλεψης μελέτης σε Μηχανικό άλλης ειδικότητας 

  

Ενημερωθήκαμε από μέλος του συλλόγου μας, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, 

ότι της ανατέθηκε από την Υπηρεσία σας, η επίβλεψη μελέτης η οποία δεν 

περιλαμβάνεται στα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας της, αλλά 

περιλαμβάνεται στα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Από την νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών, προκύπτει ότι 

στα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνεται μεν η 

επίβλεψη Αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων, πλην όμως δεν περιλαμβάνεται η επίβλεψη 

ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών και Αρχιτεκτονικών μελετών χαρακτηρισμένων 

διατηρητέων κτιρίων, όπου η επίβλεψη θα πρέπει να γίνεται κατά αποκλειστικότητα 

από Αρχιτέκτονα. 

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι το μέλος του συλλόγου μας θίγεται από την ανάθεση 

της επίβλεψης της εν λόγω μελέτης, διότι της δημιουργούνται νομικές ευθύνες οι οποίες 

δεν της αναλογούν και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Η παρούσα επιστολή 

κοινοποιείται στο ΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας 

για τις ενέργειες τους, όσο αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. 

Με αφορμή την εν λόγω υπόθεση, σας υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος μας έχει 

αποστείλει στο παρελθόν επιστολές για να θίξει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των 

Υπηρεσιών του Ν. Καβάλας και ιδιαιτέρως των ΥΔΟΜ και ζήτησε από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (βουλευτές Ν. Καβάλας, Δημάρχους Δήμων Ν. Καβάλας, ΤΕΕ, 

κ.α.) να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλία στελέχωσης τους. 

Είναι πλέον φανερό ότι η κεντρική επιλογή των μνημονιακών Κυβερνήσεων είναι 

να απαξιωθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι ΥΔΟΜ, κυρίως μέσω της υποστελέχωσης, 

προκειμένου να αντικατασταθούν από αμφιβόλου ποιότητας Υπηρεσίες των 

Αναπτυξιακών Εταιρειών. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν σε αυτά τα σχέδια απαξίωσης 

των Υπηρεσιών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών δε πρέπει σε καμία περίπτωση να 



μας οδηγήσει σε εκπτώσεις όσο αφορά στην επιστημονική εκτέλεση των Τεχνικών 

Εργασιών. Να μην ενδώσουν στους αυτοματισμούς που προωθούν οι πολιτικοί και να 

υπερασπιστούν με κάθε μέσο τη νομιμότητα και την επιστήμη. 

Παραμένουμε στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων για οποιαδήποτε συνεργασία. 

  

 


